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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 18 lutego 1999 r. 

w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowa
ne w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych. 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz ?1998 r. Nr 94, 
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla urządzeń produkowanych 
w kraju i importowanych, wprowadzanych do obrotu 
na obszarze kraju, wymagania w zakresie efektywności 
energetycznej. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa za
łącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Urządzenia, wprowadzane do obrotu na ob
szarze kraju, należy oznaczyć etykietą umieszczoną 
w widocznym miejscu - na zewnętrznej stronie urzą
dzenia. 

2. W razie gdy umieszczenie etykiety na urządzeniu 
ze względu na jego małe rozmiary nie jest możliwe 
oraz gdy umieszczenie etykiety mogłoby spowodować 
ograniczenie jego funkcji użytkowych, to etykietę nale
ży umieścić na opakowaniu urządzenia lub w miejscu 
jego ekspozycji. 

3. Jeżeli urządzenie jest wprowadzane do obrotu 
w sposób powodujący, że nie można urządzenia tego 
bezpośrednio zobaczyć, informacje zamieszczone na 
etykiecie powinny zostać przekazane dodatkowo wraz 
z ofertą. 

§ 3. Etykieta, o której mowa w § 2 ust. 1, powinna 
zawierać informacje o producencie, urządzeniu, w tym 

jego cechach użytkowych, zużyciu energii, i oznaczenie 
efektywności energetycznej urządzenia. 

§ 4. 1. Urządzenia wprowadzone do obrotu na ob
szarze kraju powinny być wyposażone w charaktery
stykę techniczną· 

2. Załączona do urządzenia charakterystyka tech
niczna powinna zawierać podstawowe dane technicz
ne i eksploatacyjne - w języku polskim. 

§ 5. Etykietę, o której mowa w § 3, i charakterysty
kę techniczną, o której mowa w § 4, dostarcza i umiesz
cza na urządzeniu producent lub importer urządzenia. 

§ 6. Przedsiębiorcy posiadający ważne decyzje Mi
nistra Gospodarki, wydane na podstawie zarządzenia 
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. 
w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urzą
dzeń energetycznych, nabycia za granicą licencji na ich 
produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energe
tycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia 
(Monitor Polski Nr 13, poz. 164), mogą ubiegać się 
o certyfikat zgodności, bez konieczności powtarzania 
badań stanowiących podstawę wydania decyzji, jeżeli 
od czasu przeprowadzenia tych badań minął okres nie 
dłuższy niż 2 lata, a ocenie podlegało spełnienie wyma
gań, o których mowa w rozporządzeniu. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 




